
Z Á P I S 

ze zasedání zastupitelstva obce Drslavice 

konaného dne 23. 08. 2016 

                                             

Místo konání:   Obec Drslavice 

Začátek:  18:00 hodin, Obec Drslavice  

Přítomni:    Miroslav Dočkal, Bc. Miroslava Binderová, Petr Machovec, Mgr. Hana 

Patrasová, Jana Smolíková 

Omluvení: Petr Domín 

Nepřítomen:   ing. Zdeněk Švejda  

 

Program:  

1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

2) Plnění usnesení z minulých zasedání obecního zastupitelstva 

3) Výběrové řízení „Obnova vodovodu a kanalizace v Drslavicích“  

4) Vyúčtování finančního daru – farnost Lažiště 

5) Smlouva na POV 2016 

6) Žádost o finanční dar – pojízdná prodejna 

7) Vyhláška k rušení nočního klidu 

8) Rozpočtové opatření č. 5 

9) Volby do zastupitelstva krajů a do Senátu ČR - komise  

 

 

1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání 

Hlasování: 5/0/0 (pro/proti/zdržel se hlasování) 

Usnesení 26/2016: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje zapisovatelem 

z jednání obecního zastupitelstva Bc. Miroslavu Binderovou, ověřovateli  

Mgr. Hanu Patrasovou a Janu Smolíková.  

 

2) Plnění usnesení z minulých zasedání obecního zastupitelstva 

 Bod 4 ze zasedání dne 25. 11. 2014 

  Jednání o dvojsložkovém vodném a rekonstrukci vodovodu v Drslavicích se mělo jednat   

  dne 9. 12. 2014 po předložení podrobnějších podkladů. Podklady nebyly dodány a bod  

  se tedy neprojednával na žádném z dalších zasedání. 

 

Bc. Miroslava Binderová předložila podklady pro stanovení dvojsložkového vodného. 

Z důvodu nepřítomnosti p. Petra Domína, bude jednání o dvojsložkovém vodném přeloženo 

na příštím zasedání obecního zastupitelstva. 

 

3) Výběrové řízení „Obnova vodovodu a kanalizace v Drslavicích“ 

Hodnotící komise předložila starostovi obce zápis z otevírání a hodnocení nabídek 

výběrového řízení „Obnova vodovodu a kanalizace v Drslavicích“ (viz příloha č. 1).  

Nejvýhodnější nabídkou byla nabídky firmy VKB stavby s. r. o., IČ 02192012 

 Hlasování: 5/0/0 (pro/proti/zdržel se hlasování) 

Usnesení 27/2016: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje rozhodnutí o 

nejvýhodnější nabídce výběrového řízení „Obnova vodovodu a kanalizace v Drslavicích“. 

Dále pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy s firmou  VKB stavby s. r. o., IČ 02192012 



4) Farnost Lažiště zaslala vyúčtování opravy ozvučení kostela, na které poskytla Obec 

Drslavice finanční dar. 

Zastupitelé berou na vědomí.  

 

5)  V rámci dotačního programu Jihočeského kraje obec Drslavice získala finanční dotaci na 

„Obnovu vodovodu a kanalizace v Drslavicích“. Předložena smlouva na poskytnutí této 

finanční dotace. 

Hlasování: 5/0/0 (pro/proti/zdržel se hlasování) 

Usnesení 28/2016: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje návrh smlouvy  

o poskytnutí dotace v rámci programu POV Jihočeského kraje a pověřuje starostu obce 

k jejímu podpisu. 

 

6) Provozovatel pojízdné prodejny zaslal žádost o poskytnutí finančního příspěvku na její 

provoz ve výši 10.000,00 Kč. 

Hlasování: 5/0/0 (pro/proti/zdržel se hlasování) 

Usnesení 29/2016: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje finanční 

      příspěvek na provoz pojízdné prodejny ve výši 10.000,00 Kč 

 

7) Vyhláška k rušení nočního klidu (příloha č. 2) 

Hlasování: 5/0/0 (pro/proti/zdržel se hlasování) 

Usnesení 30/2016: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje návrh vyhlášky 

k rušení nočního klidu (viz příloha č. 2) 

 

8) Rozpočtové opatření č. 5 (viz příloha č. 3): Příjmy + 220.000,00 Kč, výdaje + 629.350,00 Kč 

Hlasování: 5/0/0 (pro/proti/zdržel se hlasování) 

Usnesení 31/2016: Zastupitelstvo obce po projednání a hlasování schvaluje rozpočtové 

opatření č. 3 (viz příloha č. 3): Příjmy + 220.000,00 Kč, výdaje + 629.350,00 Kč 

 

9) Členové volební komise - Volby do zastupitelstva krajů a do Senátu ČR 

Návrh:   předseda  Machovcová Dana 

zapisovatel  Pojslová Stanislava 

členové Mauricová Růžena 

Liňhová Marie   

       Zastupitelé berou na vědomí 

 

Zapsala: Bc. Miroslava Binderová 

 

       Ověřovatel:  Mgr. Hana Patrasová   ………………………….  

 

    Jana Smolíková     ………………………….  

     

       Starosta obce: Miroslav Dočkal    ………….………………. 


